
Pendekatan Perse Illegal & 
Rule of ReasonRule of Reason
Dalam Hukum Persaingan



•Prinsip Larangan terhadap perilaku (restrictive 
business practices) – perjanjian atau tindakan

•Larangan terhadap struktur pasar  (market 
structure restraint) – angka  

•UU No 5/1999 menggunakan pendekatan •UU No 5/1999 menggunakan pendekatan 
keduanya dengan penekanan pada  restrictive 
business practice

• Hambatan yang sifatnya vertikal dan 
horizontal



Hambatan Vertikal (Vertical Restraint)

•Hubungan antara pelaku dengan 
pelaku usaha yang merupakan 
suatu jaringan proses produksi

• upstream atau downstream 
production 

•Dapat terjadi dalam satu 
perusahaan

• Dapat terjadi antara produser 
dengan distributor atau dealer



Hambatan Horizontal (Horizontal Restraint)

• Hubungan antara pelaku 
dengan pelaku pesaingnya 

yang sejajar

• Terjadi dalam suatu industri • Terjadi dalam suatu industri 
yang sama

• Umumnya paling sering 
bersifat anti persaingan 



Bentuk Hambatan Dalam Persaingan 

• Non price restraint (hambatan dalam 
bentuk bukan harga)

•Price restraint (harga)

• Ancillary restraint



V

E

R

T

THE CHAIN OF PRODUCTION

Supplier Supplier Supplier

Manufacture
r

Manufacture
r

Manufacture
r

Wholesaler Wholesaler Wholesaler

I

C

A

L
H  O  R  I  Z  O  N  T  A  L

Distributor Distributor Distributor

Retailer Retailer Retailer



Penentuan Larangan

• Dalam Hukum Persaingan ada dua cara 
untuk menentukan pelanggaran, yaitu:

•Per se illegal (penentuan berdasarkan 
pembuktian yang sederhana)pembuktian yang sederhana)

•Rule of reason (penentuan berdasarkan 
pembuktian yang rumit)



Pendekatan Perse Illegal:
Apabila suatu aktivitas jelas maksud
/tujuannya mempunyai akibat merusak 
persaingan maka hakim tidak perlu harus  
mempermasalahkan masuk-akal atau 
tidaknya dari peristiwa yang sama (analogi) 
sebelum menentukan bahwa peristiwa yang 
tersebut  merupakan pelanggaran hukum  tersebut  merupakan pelanggaran hukum  
persaingan 

Misalnya: secara universal penetapan harga 
(price fixing)



Per Se Ilegal

1. Bahasa latin: by itself; in itself; taken alone; by means of 
itself

2. Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan 
mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sampai 
harus mempermasalahkan masuk-akal tidaknya dari 
peristiwa yang sama (analogi dengan peristiwa yang 
sedang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa sedang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa 
yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum 
persaingan

Kaplan:

Hambatan perdagangan dianggap ilegal per se jika secara 
inheren bersifat anti persaingan, tidak ada keuntungan yang 
dapat diperoleh darinya, dan tidak ada maksud lain selain 
menghambat  atau melumpuhkan proses persaingan



Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan 

•Haruskah seseorang dihukum karena melakukan 
perbuatan yang “dianggap” membahayakan persaingan, 
tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-
benar menghambat  persaingan?

• Perlukah pembuktian dengan asumsi mahal, lama dan 
sulit dilakukan akan adanya hambatan terhadap proses  
persaingan terhadap suatu perbuatan yang hampir pasti 
merugikan ?



• Per Se Illegal

• Pembuktian secara sederhana dilakukan karena:

• Untuk memperhatikan semua faktor dalam 
putusan sangat mahal dan tugas yang 
melelahkan

• Justice Stone dalam kasus US v. Trenton Potteries • Justice Stone dalam kasus US v. Trenton Potteries 
mengatakan, “Agreements which create such 
potential power may well be held to the themselves 
unreasonable or unlawful restraints, without the 
necessity of minute inquiry whether a particular 
price is reasonable or unreasonable as fixed…”



• Per Se Illegal 

• Penerapan Per se Illegal lebih banyak 
diterapkan dalam kasus-kasus penetapan 
harga (price fixing) – lihat sebagai contoh harga (price fixing) – lihat sebagai contoh 
pasal 5 UU No.5/1999



Pertanyaan untuk meninjau adanya perbuatan per se illegal

• Apakah ada manfaat sosial bagi suatu perbuatan 
(misalnya price fixing?)

• Jika price fixing diperbolehkan untuk beberapa kasus, 
haruskah diadakan pengaturan lebih lanjut, apakah 
lembaga hukum dapat melakukan  tujuan tersebut?

• Apakah lembaga pelaksana mampu membuat • Apakah lembaga pelaksana mampu membuat 
pembenaran yang dapat dipercaya dalam kasus tertentu 
mengeni manfaat price fixing, tingkat bahayanya, atau 
penyesuaian terus-menerus?

• Dapatkan pengadilan menentukan kasus mana yang bisa 
mendapat pembenaran atau kekecualian khusus?



Rule of Reason

• Untuk menyatakan suatu perbuatan dituduh melanggar 
hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan 
keadaan kasus untuk menentukan apakah perbuatan tersebut 
menghambat persaingan secara tidak patut, dan untuk itu  
disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat-
akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap 
persaingan dan tidak merupakan hal  apakah perbuatan itu persaingan dan tidak merupakan hal  apakah perbuatan itu 
tidak adil ataupun melanggar hukum.

• Dalam rule of reason, kepatutan dan validitas hambatan 
perdagangan ditentukan oleh kepatutan berdasarkan asas 
hukum  dan kewajiban untuk menerapkan dan 
melaksanakan kepentingan umum yang termuat dalam 
perundang-undangan



Rule of reason
Jika suatu kolaborasi mengandung sifat-sifat pro
persaingan sekaligus anti persaingan, maka pendekatan 
rule of reason mungkin untuk diterapkan.

Multi-faktor:

1. Apakah pembatasan perdagangan tersebut membatasi 
output dan menaikkan harga?

2. Apakah manfaat efisiensi melebihi akibat anti 
kompetisi yang mungkin timbul?

3. Apakah pembatasan tersebut sepatutnya diperlukan 
untuk mencapai tujuan efisiensi?

Dengan demikian  rule of reason berfokus pada dampak  
terhadap kondisi persaingan dari perbuatan yang 
dilakukan 



• Rule of Reason 

• Pembuktian yang rumit dilakukan karena 
pembuktian terjadinya praktek monopoli atau 
persaingan tidak sehat harus memperhatikan 
semua faktor

• Dalam kasus Chicago Board of Trade, Justice • Dalam kasus Chicago Board of Trade, Justice 
Brandeis mengatakan, “The legality of an 
agreement or regulation cannot be determined by 
simple a test, as whether it restraints competition…”



• Rule of Reason
• Lebih lanjut Justice Brandeis mengatakan faktor yang 

harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

• Facts peculiar to the business to which the restraint is 
applied

• Its condition before and after the restraint was imposed

• The nature of the restraint and it effect, actual or probable• The nature of the restraint and it effect, actual or probable

• The history of the restraint

• The evil believed to exist

• The reason for adopting the particular remedy

• The purpose or end sought to be attained



Pendekatan Rule  of  
Reason: 

Menyatakan suatu 
perbuatan dituduh 
melanggar hukum 
persaingan, maka pencari 
fakta harus 
mempertimbangkan  dan 
menentukan apakah 
perbuatan tersebut 

Pertimbangan/alasan  
lainnya: 

• ekonomi

• keadilan

• efisiensi

• perlindungan terhadap 
golongan ekonomi 

perbuatan tersebut 
menghambat persaingan 
dengan menunjukkan  
akibatnya terhadap proses  
persaingan dan apakah 
perbuatan itu tidak adil atau 
mempunyai pertimbangan 
lainnya .

• perlindungan terhadap 
golongan ekonomi 
tertentu

• fairness 

• pembuktian yang rumit 

• dll



•…….sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 
kepentingan umum ( Pasal 1 ayat 2) 

•…. Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
(Pasal 4)

• …sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7, 21, 
22,23)

•….sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 8) 

•.. sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat (Pasal 9)

• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak • ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat (Pasal 11,12,13,16,17,19)

• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan 
masyarakat (Pasal 14)

• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat (Pasal 18,20,26)

• …yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat (Pasal 28, ayat 1)

• …dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat (Pasal 28 ayat 2)

• Lihat & perhatikan Pasal 10 ayat 2 tentang Boykot : …. Sehingga perbuatan tersebut: 
merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain……dst



• Lihat kasus Chicago Board of Trade vs. United 
States (1918)

• Lihat kasus United States vs. Trenton Potteries Co 
(1927) 

• Bagaimanakah konsistensi dari UU No.5/1999 
dalam menerapkan pendekatan ini dalam putusan 
kasus-kasusnya?


